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Ihlamur Yaprak ve Çiçeklerinin Bazı Mikro Element ve Ağır
Metal İçerikleri
Özet
Ülkemizde pek çok farklı sağlık probleminin tedavisinde destek
amaçlı olarak yaygın tüketilen ıhlamur, genellikle doğadan
toplanır. Ancak sağlık üzerine olumlu etkilerinin yanı sıra iyi bir
biyoindikatör ve ağır metal akümülatörü olan ıhlamur bitkisinin
tüketiminde dikkatli olunması önerilmektedir. Çalışmamızda,
İzmir ili ve çevresindeki park ve açık alanlar ile farklı aktar ve satış
noktalarından toplanan ıhlamur bitkisinin çiçek ve yapraklarında
bazı mikro besin elementleri (Fe, Mn, Cu, Zn ve B) ile toksik ağır
metal (Co, Cd, Cr, Ni ve Pb) içerikleri saptanmıştır. Ihlamurun
zengin mineral içeriğine sahip olduğu ancak bazı mikro element ve
ağır metallerin kritik düzeylerde bulunduğu belirlenmiştir.

https://doi.org/10.46291/ISPECJASv
ol5iss3pp697-703

Micro Nutrient and Heavy Metal Contents of Linden Leaves
and Flowers

Abstract
Linden is widely consumed as a supplement for the treatment of
many different illnesses in Turkey and generally it is wild
harvested. However, it is recommended to be careful in its
consumptions since it is a good bioindicator and heavy metal
accumulator, even though has positive effects on health. With this
objective, linden leaves and flowers were collected from different
herbalists and green areas in the densely populated districts of Izmir
Municipality. Some of the micro nutrients (Fe, Mn, Cu, Zn and B)
and toxic heavy metals (Co, Cd, Cr, Ni, and Pb) were measured. It
has been determined that linden is rich in minerals, but some micro
nutrients and heavy metals are at critical levels.
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GİRİŞ
Ihlamurgiller (Tiliaceae) familyası,
özellikle tropikal ve subtropikal bölgelerde
yetişen 40 cinsi ve 350'den fazla türü
bulunan,
haziran-temmuz
aylarında
sarıçiçekler açan ağaçlardır. Ülkemizde,
“Tilia cordata Mill.” ve “Tilia platyphyllos
Scop.” ile söz konusu bu iki türün melezi
olan “Tilia x vulgaris Heyne” türüne ait
ıhlamur çiçeklerinin kurutularak çay
halinde tüketimi yaygındır. Avrupa
Farmakopesi’nde kayıtlı olan ıhlamur
çiçeği (Tilia flos) ve çiçek sapının bağlı
olduğu brakte yaprakları, drog olarak
tanımlanır
(Başer,
2009;
ŢencheConstantinescu ve ark., 2015). Tamamen
açılmadan önce brakteler ile birlikte çiçek
toplanır, gölgede kurutulur ve soğuk
algınlığı, histeri, hipokondri, migren,
hazımsızlık, spazmlar, karaciğer vb.
hastalıkların tedavisinde destek amaçlı
kullanılmaktadır. Aynı zamanda kozmetik
ve ilaç sanayinde de yer alan ıhlamur, güçlü
kök yapısı ve uzun ömürlü olması nedeni ile
kent peyzaj tasarımında da çok tercih
edilmektedir (Soukand ve ark., 2013).
Artan nüfusa paralel olarak sanayinin hızla
gelişmesi, doğal kaynakların tüketimi ve çevre
kirliliğinin artması sonucunda bitkisel
üretimde de bir takım sıkıntılar ortaya
çıkmaya başlamıştır. Son yıllarda kirliliğin
bitkiler üzerindeki etkilerini araştıran ve olası
ağır metal birikimini inceleyen çalışmalarda,
besin zinciri içinde yer alan bazı bitkilerin
biyoakümülatör özelliğe sahip olmasının
toplum sağlığı için tehdit oluşturabileceği
bildirilmiştir (Chizzola ve ark., 2003; Sevik
ve ark., 2019a; Çelim ve Gülser, 2020).
Ihlamur çeşitlerinin (Tilia spp.), kentsel ve
endüstriyel alanlardaki hava kirliliğinin
tahmin edilmesine yönelik biyoakümülatör
veya biyoindikatör olarak kullanımına
yönelik çok sayıda araştırma bulunmaktadır
(Braun
ve
ark.,
2007;
ŢencheConstantinescu ve ark., 2015; Abacıoğlu ve
ark.,
2019).
Ihlamur
yapraklarının
dönemsel
olarak
kontrol
edilmesi
önerilmekte, özellikle Pb, Cr, Fe, Ni, Zn ve
Mn elementlerinin birikim gösterebileceği

bildirilmektedir (Bargagli, 1998; Piczak ve
ark., 2003).
Bu çalışmada, halk arasında tüketimi çok
yaygın bir tıbbi bitki olan ıhlamurun yaprak
ve çiçeklerinin mineral bileşimlerine
yönelik bir veri tabanı oluşturmak amacıyla
bazı mikro besin elementleri ile ağır metal
içerikleri belirlenmiştir. Ihlamur, İzmir
ilinin yoğun nüfuslu ilçelerindeki park ve
açık alanlarda yetişen ağaçlardan ve farklı
aktar/satış noktalarından sağlanmıştır.
MATERYAL ve YÖNTEM
Materyal
İzmir'in farklı nüfus yoğunluğuna sahip
ilçelerdeki park ve açık alanlarda yetişen
ıhlamur ağaçlarından 15, yine aynı
ilçelerdeki
farklı
aktar
ve
satış
noktalarından
16
ıhlamur
örneği
sağlanmıştır. 2018 yılı mayıs, haziran ve
temmuz aylarında toplam 31 adet ıhlamur
örneği yaprak ve çiçek olarak ayrılmış, bazı
mikro besin elementleri (Fe, Mn, Cu, Zn ve
B) ile ağır metal (Co, Cd, Cr, Ni, ve Pb)
içerikleri belirlenmiştir.
Yöntem
Ihlamur örnekleri laboratuvara getirilmiş
ve 60-65 oC'de sabit ağırlığa gelinceye
kadar kurutulmuştur. Her numuneden 5 gr
tartılarak 500 oC'de fırınında kül haline
getirilmiştir. Kül daha sonra 1:1 HC1
çözeltisi ile ekstrakte edilerek, mineral
tayini analizi için hazırlanmıştır (Kacar ve
İnal, 2010; Ergün ve ark., 2012).
Örneklerdeki bazı mikro elementler (Fe,
Cu, Mn, Zn) ile ağır metal (Co, Cd, Cr, Ni,
ve Pb) içerikleri Atomik Absorbsiyon
Spektrofotometre
ile
ölçülerek
belirlenmiştir (Munter ve Grande, 1981).
Ihlamur yaprak ve çiçeklerinde toplam bor
(B), kuru yakılan örneklerde Azomethin-H
yöntemiyle saptanmıştır (Wolf, 1971).
Mikro bitki besin element ve ağır metal
0
içerikleri,
105
C’de
örneklerin
kurutulmasına dayalı gravimetrik yönteme
göre belirlenen kuru madde ağırlığı esas
alınarak değerlendirilmiştir (Kacar ve İnal,
2010). Analizlerin doğruluk kontrolü için
NIST marka referans elma yaprağı (1515)
kullanılmıştır.
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yaşamın korunması için gerekli olan,
genellikle vücudun günlük 100 mg'dan daha
az miktarlarda ihtiyaç duyduğu mineraller
olarak tanımlanmaktadır. Genellikle tüm
canlı
organizmaların
biyokimyasal
fonksiyonlarında
çok
düşük
konsantrasyonlarda bile önemli işlevlere
sahip olan mikro besinlerin faydaları,
yüksek
konsantrasyonlarda
bulunduklarında
tamamen
tersine
dönebilmektedir
(Marschner,
1995).
Yenilebilir bitkiler, tıbbi ve aromatik
bitkiler ile sebzelerde, tavsiye edilen ağır
metal konsantrasyon seviyeleri Çizelge
1’de verilmiştir (Fao/Who,1984; Who,
1989; 1996; 2005).

Elde edilen veriler, SPSS 10.0 istatistik
programı ile değerlendirilmiş ve veriler
arasındaki karşılaştırma için varyans analizi
uygulanmıştır.
BULGULAR ve TARTIŞMA
İzmir'in farklı nüfus yoğunluğuna sahip
ilçelerinde park ve açık alanlarda yetişen
ıhlamur ağaçlarından 15, yine aynı
ilçelerdeki aktar ve satış noktalarından 16
ıhlamur örneği sağlanmıştır. Ihlamur
örnekleri yaprak ve çiçek olarak ayrılmış,
mikro element (Fe, Cu, Zn, Mn ve B) ve
toksik ağır metal (Co, Cd, Pb, Ni ve Cr)
içerikleri Çizelge 2 ve 3’de verilmiştir.
İnsanlar için mikro besin elementleri,
büyüme, normal fizyolojik işleyiş ve

Çizelge 1. Farklı bitkiler için izin verilen maksimum ağır metal değerleri (mg/kg)
Yenilebilir/Tıbbi ve
Aromatik Bitkilerde
Sebzelerde
Bitkilerde

Co

Cd

Pb

Ni

Mn

Cr

Cu

Zn

0.2

0.21

0.43

1.63

2

0.02

3

27.4

-

0.20
0.02

0.30
2

67.9
10

-

1.30
1.30

73.3
10

99.4
-

Fe
20
425.5
-

Kaynaklar
FAO/WHO 1984
WHO, 2005
WHO, 1989
WHO, 1996

daha yüksek miktarda mikro besin elementi
(B, Fe, Zn, Cu, Mn) ve toksik ağır metal
(Co, Cd, Pb, Ni ve Cr) içerdiği
görülmektedir (Şekil 1).

Bitki
organlarındaki
element
konsantrasyonlarının birbirinden farklı
olduğu bilinmektedir (Türkyılmaz ve ark.,
2018; Sevik ve ark., 2019). Çalışmamızda
da ıhlamur yapraklarının, çiçeklerine göre

Şekil 1. Ihlamur yaprak ve çiçeklerindeki mikro element ve ağır metal değişimi

Ihlamur yaprağı ve çiçeğinde en fazla Fe,
en az Cu tespit edilmiştir. Park ve açık
alanlardan toplanan ıhlamur yapraklarında

235 mg/kg, çiçeklerinde 196 mg/kg Fe
bulunurken, aktar ve satış noktalarından
alınan ıhlamur yapraklarında 210 mg/kg,
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çiçeklerinde 175 mg/kg Fe belirlenmiştir
(Çizelge 2). Demir, canlı sağlığı için çok
önemli bir mikro elementtir ve Dünya
Sağlık Örgüt’ü (Fao/Who, 1984) yenebilir
bitkilerde 20 mg/kg sınır değerini
bildirmiştir.
Ihlamur
yaprak
ve
çiçeklerindeki Fe içeriğinin, bu sınırın
üzerinde olduğu görülmektedir. Bakır,
bitkiler, hayvanlar ve insanlar için hayati bir
elementtir ancak fazla alımı sağlık
sorunlarına
neden
olabilmektedir.

Bitkilerde Cu’ın genel olarak 16-20 mg/kg
arasında
değiştiği
vurgulanmaktadır
(Mengel ve Kirkby, 2004). Ihlamur yaprak
ve çiçeğindeki Cu konsantrasyonunun
bildirilen değerlerle uyumlu olduğu ancak
yenebilir/tıbbi aromatik bitkiler için
bildirilen limit değerin (3 mg/kg) üzerinde
olduğu görülmektedir (Fao/Who, 1984).
Yetişkinlerin 2.5 mg Cu alması günlük
ihtiyacını karşılamaktadır.

Çizelge 2. Ihlamur yaprak ve çiçeklerinin bazı mikro element içerikleri (mg/kg)
Elementler
B
Fe
Zn
Cu
Mn

Park/Açık Alan
Yaprak
82a±9.55b
235±31
34±3.20
20±2.05
71±9.00

Ihlamur
Aktar/Satış noktaları
Çiçek
Yaprak
45±3.25
75±8.50
196±20
210±26
22±2.50
42±3.50
15±1.50
24±1.80
39±8.50
59±8.00

Çiçek
38±3.00
175±15
30±2.80
16±1.40
36±8.00

a, ort.; b, standart sapma

Birçok gıda ve özellikle bitkisel ürünler
B açısından zengindir, ancak WHO, sağlıklı
bir yetişkinin günlük diyette 1-13 mg B
alabileceğini belirtmektedir (Demirtaş,
2010). Park ve açık alanlardan toplanan
ıhlamur
yapraklarında
82
mg/kg,
çiçeklerinde 45 mg/kg B bulunurken,
aktar/satış noktalarından sağlanan ıhlamur
yapraklarında 75 mg/kg, çiçeklerinde 38
mg/kg B belirlenmiştir. Çinko, temel mikro
besin elementidir ve günde 15 mg
tüketilmesi önerilmektedir (Samur, 2008).
Yenebilir bitkiler için WHO (1999)
tarafından 27.4 mg/kg sınır değeri
bildirilmiştir. Çalışmada, park ve açık
alanlardan toplanan ıhlamur yapraklarında
34 mg/kg, çiçeklerinde 22 mg/kg Zn
bulunurken,
aktar/satış
noktalarından
sağlanan ıhlamur yapraklarında 42 mg/kg,
çiçeklerinde 30 mg/kg Zn tespit edilmiştir.
Bitkilerde
20-200
mg/kg
Mn
bulunabilmektedir. Ancak yenebilir/tıbbi
aromatik bitkilerde 2 mg/kg Mn limit değer

bildirilmiştir (FAO/WHO, 1984). Ihlamur
Mn içeriklerinin literatürlerle uyumlu, limit
değerlerin üzerinde olduğu görülmektedir
(Çizelge 2). Ağır metal kirliliğinin en
önemli kaynağı, endüstriyel faaliyetler ile
trafik yoğunluğu olarak bildirilmektedir
(Martley ve ark., 2004; Abacıoğlu ve ark.,
2019). Kent içi bitkisel üretim yapılan
alanlarda, trafik yoğunluğuna bağlı olarak
ağır metal konsantrasyonlarının artabileceği
saptanmıştır (Galal ve ark., 2015).
Morfolojisi, yapısı ve yaprak yüzeyinin
epikütiküler mum özelliği nedeni ile kentsel
alanlarda yetişen ıhlamur ağaçlarının
yaprakları, atmosfer kirliliğinin tespiti için
uygun
biyomonitörler
olarak
kullanılmaktadır (Bargagli, 1998; ŢencheConstantinescu ve ark., 2015; Abacıoğlu ve
ark.,
2019).
Çalışmada,
ıhlamur
yapraklarının ağır metal içeriklerinin
çiçeklere göre daha yüksek olduğu
görülmektedir (Şekil 1).
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Çizelge 3. Ihlamur yaprak ve çiçeklerinin toksik ağır metal içerikleri (mg/kg)
Elementler
Co
Cd
Pb
Ni
Cr

Park/Bahçe
Yaprak
0.08 ±0.03
0.07±0.02
0.60±0.05
0.92±0.05
0.05±0.02
a

b

Ihlamur
Aktar/Satış noktaları
Çiçek
Yaprak
0.05±0.02
0.03±0.01
0.14±0.03
0.72±0.06
0.04±0.01

0.07±0.02
0.04±0.01
0.51±0.04
0.85±0.05
0.04±0.01

Çiçek
0.04±0.01
0.02±0.01
0.08±0.02
0.58±0.05
0.03±0.01

a, ort.; b, standart sapma

Topraklarda Pb çözünürlüğünün çok
düşük olması nedeni ile karasal bitkiler,
hava kirliliği, partikül boyutu ve iklime
bağlı olarak, stomaları aracılığıyla Pb’u
bünyelerine
daha
kolay
alabilirler
(Alloway, 1995). Ancak bitkilerde Pb,
fizyolojik (fotosentez, enzim aktivitesi,
besin alımı geriliği vb.) ve morfolojik
(büyümeyi azaltma, toksisite/eksiklik
belirtileri
vb.) bozukluklara neden
olabilmektedir (Dağhan ve ark., 2021).
Dünya Sağlık Örgüt’ü (Who,1999) tıbbi ve
aromatik bitkiler için 0.43 mg/kg Pb ve 0.21
mg/kg Cd bildirmiştir. Bitkisel ilaçlarda
limit değer Pb için 10 mg/kg, beslenme ile
ise 3 mg/hafta Pb alımı önerilmektedir
(Who, 1998). Çalışmada, ıhlamur yaprak Pb
içeriklerinin bildirilen değerin biraz
üzerinde olduğu görülmektedir. Ancak
ıhlamurun
yaygın
tüketilen
kısmı
çiçekleridir ve çiçek Pb içerikleri limit
değerin altında bulunmuştur. Park ve açık
alanlar ile aktar/satış noktalarından
sağlanan ıhlamur yaprak ve çiçek Cd
içeriklerinin, bildirilen limit değerlerin
altında olduğu görülmektedir (Çizelge 3).
Dağhan ve ark. (2013), Ni’in kritik
miktarını, hassas bitkilerde >10 mg/kg,
hafif toleranslı bitkilerde >50 mg/kg olarak
bildirmişlerdir. EPA, günlük Ni alımının 1
mg'dan daha az olmasını önermiştir
(McGrath ve Smith, 1990). Mevcut
çalışmadaki Ni verileri, bildirilen değerlerin
altındadır.
Dünya
Sağlık
Örgüt’ü
(FAO/WHO, 1984; WHO, 1996) tıbbi ve
aromatik bitkilerde 0.02 mg/kg Cr ve 0.20
mg/kg Co, genel bitkiler için ise 1.30 mg/kg
Cr limit değerini bildirmiştir. Who (2007),
işlenmemiş bitkisel materyallerde 2.0

mg/kg Cr ve 0.48 mg/kg Co, işlenmiş
bitkisel materyallerde 0.02 mg/gün Cr
önermektedir. Çalışmada ıhlamur yaprak ve
çiçek Cr içeriklerinin, işlenmemiş bitkisel
materyal limit değerlerinin altında olduğu
görülmektedir (Çizelge 3). Ihlamur Co
içerikleri ise bildirilen limit değerlerin
altında bulunmuştur. Farklı çalışmalarda,
tüm canlılar için eser miktarda Ni, Al, Cr ve
Co' ın gerekli olduğu vurgulanmaktadır
(Özcan, 2004; Imelouane ve ark., 2011;
Çolak Esetlili ve ark., 2014).
SONUÇ
Ülkemizde pek çok farklı sağlık
probleminin tedavisinde destek amaçlı
yaygın bir tüketime sahip ıhlamurun mikro
element ve toksik ağır metal içeriklerinin
belirlenmesi gıda güvenirliği açısından
önemlidir. Çalışmamızda ıhlamurun zengin
mineral
içeriğine
sahip
olduğu
görülmektedir. Özellikle park ve açık
alanlardan toplanan ıhlamur yaprak ve
çiçekleri, aktar/satış noktalarından sağlanan
ıhlamurlara göre bazı mikro element (B, Fe,
Mn) ve ağır metalleri (Cd, Pb, Ni) daha
fazla içermesi dikkat çekicidir. Ihlamurun
yetiştiği toprağın fiziksel ve kimyasal
özellikleri ile ortamdaki endüstriyel kirletici
etmenler ve trafik yoğunluğunun mikro
element ve ağır metal birikimi üzerine etkili
olabileceği
düşünülmektedir.
Ayrıca,
ıhlamur çiçeklerinde mikro element ve ağır
metal içeriklerinin daha düşük bulunması,
ıhlamurun yaygın tüketilen kısmının
çiçekleri olması nedeniyle önemlidir. Bu
bağlamda, ıhlamurun sağlık dostu tedariki
sürecinde, mümkünse büyüme koşullarının
kontrol edilmesi ve dönemsel olarak toksik
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metal içeriklerinin
edilmektedir.
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